ЗВІТ відділу міжнародних зв’язків
про заходи міжнародного співробітництва ЛНАМ
у 2018 році
І. Підписано Угоди про співпрацю:
- Академією мистецтв у Гданську (Польща);
- Академією мистецтв у Варшаві (Польща);
- Університетом Сілезії в Катовіцах (Польща);
- Мерією міста Ракальмуто в Сицілії (Італія);
- Вищою Технічною Школою в Катовіцах (Польща);
- Академією мистецтв і дизайну в Барейрі (Іспанія);
- Фондом допомоги культурі і міжнародної співпраці в Любліні
(Польща);
- Академією мистецтв у Гданську (Польща) за програмою
«Еразмус+»;
- Університетом імені Яна Кохановського у Кельце (Польща) за
програмою «Еразмус+».
- Ляонинським університетом науки і технології (КНР).
ІІ. На підставі підписаних двосторонніх Угод про співпрацю між
партнерськими ВНЗ, а також «Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність студентів Львівської національної академії мистецтв»
скеровано на навчання на один семестр:
у весняному семестрі 2017-2018 навчального року
№№
Пп

Назва ВНЗ-партнера

Прізвище та ім’я
студента

Кафедра і факультет

Період
академічної
мобільності
22.02.18-05.07.18

1.

Університет
імені 1.Лісовська Софія
Яна Кохановського в
Кельце (Польща)
2.Пасєчка Карина
за
програмою
«Еразмус+»

2 курс кафедри ГД
факультету дизайну
1 рік навчання за ОР
«Магістр» кафедри
ГД
факультету
дизайну

2.

Академія мистецтв Прокопчук Ірина
імені Яна Матейка у
Кракові (Польща)

3 курс кафедри ГД 12.02.18-08.06.18
факультету дизайну

3.

Академія мистецтв у 1.Горєлова Дарина
3 курс кафедри ДС 07.02.18-10.06.18
Гданську (Польща)
за
програмою факультету дизайну
«Еразмус+»
2.Мачула Лілія
3 курс кафедри МДС
факультету ОМіР
3.Остапчук Іванна
3 курс кафедри СМ
факультету ОМіР
Академія мистецтв Бойко Галина
3 курс кафедри МЖ 19.02.18-26.06.18
імені
факультету ОМіР
В.Стшемінського у

4.

Лодзі (Польща)
5.

Академія мистецтв Лучка Руслан
імені Є.Гепперта у
Вроцлаві (Польща)

3 курс кафедри ХС 12.02.18-15.06.18
факультету ДПМ

6.

Університет
Мартинчук Олена
мистецтв у Познані
(Польща)

3 курс кафедри ІТМ 01.02.18-10.06.18
факультету ІТМ

7.

Каунаський коледж Сафонова Маргарита
Університету
прикладних
наук
(Литва)
за
програмою
«Еразмус+»

3 курс кафедри ГД 29.01.18-30.06.18
факультету дизайну

в осінньому семестрі 2018-2019 навчального року
№№
пп

Назва ВНЗ-партнера

Прізвище та ім’я
студента

1.

Академія мистецтв у Шовкопляс Катерина
Варшаві (Польща)

2.

Академія мистецтв у 1.Заяць Христина/Марія
Гданську (Польща)
2.Рахміль Софія
3.Лупул Софія

4.

Академія мистецтв 1.Ортинська Соломія
імені Є.Гепперта у
Вроцлаві (Польща)
2.Келямова Дінара
3.Парщик Наталія

5.

6.

Університет
Табака Роксоляна
мистецтв у Познані
(Польща)
Академія мистецтв Легка Галина
імені Яна Матейка у
Кракові (Польща)
за
програмою
«Еразмус+»

Кафедра і
факультет

Період
академічної
мобільності
3 курс кафедри МЖ 01.10.18-31.01.19
факультету ОМіР
4 курс кафедри ГД 27.09.18-03.02.19
факультету дизайну
4 курс кафедри МЖ
факультету ОМіР
4 курс кафедри ГД
факультету дизайну
4 курс кафедри ХС 01.10.18-08.02.19
факультету ДПМ
4 курс кафедри ГД
факультету дизайну
4 курс кафедри ХС
факультету ДПМ
4 курс кафедри МЖ 01.10.18-31.01.19
факультету ОМіР
3 курс кафедри МЖ 01.10.18-08.02.19
факультету ОМіР

Таким чином, у 2018 році у партнерських ВНЗ зарубіжжя навчалось 20
студентів, в тому числі за програмою «Еразмус +» - 5 студентів.
Прийнято на навчання у 2018 р. за програмою «Еразмус+» терміном на
один семестр на перший рік навчання за ОР «Магістр» на кафедру
графічного дизайну Мацея Цецота з Університету імені Яна Кохановського в
Кельце (Польща).

ІІІ. За програмою Leopolis for Future стажувались у Гданську
(Польща) на фірмі LPP S.A. з 2 липня до 29 вересня 2018 р. студенти кафедри
графічного дизайну Дутка Дмитро і Низкорода Вікторія.
ІV. Стажування студентів ЛНАМ за кордоном:
- Любчик Євгенія, студентка кафедри графічного дизайну, лауреат
графічного конкурсу «Індекс імені Маріуша Казани» - в Академії
образотворчого мистецтва імені Є.Гепперта у Вроцлаві (Польща) з
04.03 до 02.04;
V. Відповідно до Положення про конкурсний відбір учасників
академічної мобільності з числа науково-педагогічних та інших працівників
ЛНАМ в рамках програми «ERASMUS+» на підставі двосторонніх Угод
взяли участь в академічній мобільності наступні викладачі:
Навчальний рік

Прізвище, ініціали
викладачів, посада
Патик
Р.С.,
кандидат
мистецтвознавства,
проректор
з
науковопедагогічної роботи

Партнерський ВНЗ
зарубіжжя
Академія мистецтв у
Гданську (Польща)

Термін
перебування
14.05-18.05.2018

2018-2019

Островський Ю.В., приватдоцент кафедри реставрації
творів мистецтва

Академія мистецтв імені
Яна Матейка у Кракові
(Польща)

22.10-27.10.2018

2018-2019

Бесага Мар’ян Ярославович,
доцент кафедри художньої
кераміки,
кандидат
мистецтвознавства

Університет імені Яна
Кохановського у Кельце
(Польща)

22.10-27.10.2018

2017-2018

VІ. За програмою академічних обмінів імені Фулбрайта
в Україні стажувалась у ЛНАМ з 17.01 до 08.06.2018 Рейчел
Стівенс (США).
за кордоном стажувались:
Лесів Т.В., викладач кафедри сакрального мистецтва - в Державному
університеті Джорджії за програмою обмінів імені Фулбрайта з 04.09.2017 до
03.06.2018.
VIІ. Внутрішній академічний графічний конкурс «Індекс імені
Маріуша Казани»: на підставі Угоди з Генеральним Консульством
Республіки Польща у Львові та Фонду імені Маріуша Казани у Польщі, а
також за підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща
проведено сьомий графічний студентський конкурсу «Індекс імені Маріуша
Казани» 7 листопада 2018 року. Окрім презентації творів конкурсантів в
Галереї ЛНАМ, представлено твори професорів Академії образотворчого

мистецтва у Варшаві, організовано додатково виставку «Скочелас.
Польський дереворит» в мистецькій галереї Гері Боумена, де й відбулося
урочисте вручення нагород лауреатам Конкурсу.
VIІІ. Проведення міжнародних заходів на базі ЛНАМ:
- науковий симпозіум «Креативність в мистецтві, науці та щоденному житті»
(18.04) за участю професорів ЛНАМ і професорів Університету імені Марії
Склодовської Кюрі в Любліні (Польща);
- Презентація творів китайського живопису «Зелена хвиля над Дніпром у
Галереї ЛНАМ (09.08.2018) за участю професорів Академії образотворчого
мистецтва Шанхайського університету, Центральної академії мистецтв,
Нанкінської академії мистецтв (КНР);
- виставка мистецьких творів Барбари Пільг в галереї «Пори року» (04.09);
- майстер-клас для студентів кафедри художнього скла ЛНАМ «Дизайн
художнього скла» в рамках Угоди про співпрацю (19.09), який провів доктор
Маріуш Лабінський з факультету кераміки та скла Академії образотворчого
мистецтва імені Є. Гепперта у Вроцлаві (Польща);
- лекція на тему «Менеджмент культури на прикладі осередку культури і
мистецтв м. Вроцлав», яку прочитав Директор осередку культури і мистецтв
м. Вроцлав Ігор Вуйцік (Польща) (19.09)
- виставка графічних творів 16-ти професорів і викладачів Шльонського
університету у Цєшині (Польща) «Графічний вояж. Цєшин – Львів» в музеї
ЛНАМ (22.11) – співорганізатор Відділ міжнародних зв’язків ЛНАМ.
ІX. Прийом іноземних фахівців:
- учасники наукового симпозіуму «Креативність в мистецтві, науці та
щоденному житті»: професори з Любліна (Польща) Збігнєв Пакула, Марія
Вєчорек, Агата Свідзінська, доктор Рената Кравчик, Мирослав Грузєвіч,
доктор Збігнєв Степняк, Анна-Марта Жуковська, Аліція Тупєка-Башмак,
Марцін Габак, Войцех Бобровіч (18.04);
- професори з Університету в Мессині (Італія) Паоло Патане і Консело
Вотано (25.05);
- координатор Міністерства освіти Галіції (Іспанія) Амадор Ордонез Пуме
(29.05);
- професори Академії образотворчого мистецтва Шанхайського університету,
Центральної академії мистецтв, Нанкінської академії мистецтв (КНР): Жан
Шяоінь, Дін Ялей, Тен Шяожан, Бао Шінцян, Шу Вей, Тан Юші, Ліу Мо,
Юан Мен, Жоу Тінг, Янг Фай, Хуа Рунчен (09.08) – учасники виставки
китайського живопису «Зелена хвиля над Дніпром»;
- делегація професорів міста Вроцлав (Польща), серед яких ректор Академії
образотворчого мистецтва імені Є.Гепперта Пьотр Келян (25-26.08);
-професор Університету мистецтв у Познані (Польща) Барбара Пільг (04.09);
-доктор Маріуш Лабінський з Академії образотворчого мистецтва імені
Є.Гепперта у Вроцлаві (19.09);

-директор осередку культури і мистецтв м. Вроцлава (Польща) Ігор Вуйцік
(19.09);
- члени журі графічного конкурсу «Індекс імені Маріуша Казани» Барбара
Казана, професор Академії образотворчого мистецтва у Варшаві Агнєшка
Цєслінська (Польща, 07.11);
- професори Шльонського університету у Цєшині (Польща) Кшиштоф
Марек Бак і Адам Чех, координатор Марта Фрасков’як (22.11).
Х. Участь у міжнародних заходах.
- Новоженець-Гаврилів Г.П., доцент кафедри ГД і Мотика М.Я., старший
викладач кафедри ГД
– участь у мистецькій виставці та науковій
конференції в Університеті мистецтв у Познані (Польща) – 27.02-07.03;
- Маркович К.П., доцент кафедри СМ – участь в іконописному пленері в
Люрді (Франція) – 12.03-21.03;
- Бокотей М.А.,Петровський А.В., старші викладачі кафедри ХС – участь у
відкритті Чженцянського музею скла «Грінвейв» (КНР) – 10.10-24.10;
- Береговська Х.О., викладач кафедри ІТМ – збір наукового матеріалу до
докторської дисертації та презентації книги «Страсті Христові» Василя
Курилика у Торонто (Канада) – 16.10-26.10;
- Яців Р.М., проректор з наукової роботи, Тканко З.О. і Коровицький О.О.,
професори кафедри ДК – участь у науковій конференції в Університеті Марії
Кюрі-Склодовської у Любліні (Польща) – 25.10-26.10;
- Гаюк І.Я., доцент кафедри менеджменту мистецтва – участь у міжнародній
конференції в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (США);
- Бокотей А.А., професор кафедри ХС і Фіголь О.М., завідувач кафедри
академічного рисунку – участь у пленері українських художників у м.
Гайдусобосло (Угорщина) – 15.11-25.11;
- Шумська Я.І., викладач кафедри АМП – участь у ХІІ фестивалі
перформансу «Коло часу» в Університеті Миколая Коперника у м. Торунь
(Польща).
У співпраці з Академією образотворчого мистецтва імені В.
Стшемінського у Лодзі (Польща) в м. Унєюв організовано фестиваль
Ефемеричного мистецтва, в якому взяли участь студенти ЛНАМ (25-27.05)
Марта Іськів та Анна Ковальчук.
У співпраці з Академією образотворчого мистецтва імені Є. Гепперта у
Вроцлаві (Польща) організовано персональну виставку за результатами
стажування студентки кафедри графічного дизайну Євгенії Лючик (травень).
ХІ. Відділом міжнародних зв’язків розроблені наступні Положення,
які затверджені рішенням Вченої ради ЛНАМ 29.03.2018 р. (протокол № 7):
1. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
студентів Львівської національної академії мистецтв. – 29 с.

2. Положення про конкурсний відбір студентів на навчання за обміном на
підставі міжнародних двосторонніх Угод ЛНАМ про співпрацю. – 8 с.
3. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
здобувачів наукового ступеня доктора філософії, доктора наук,
наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників
Львівської національної академії мистецтв. – 11 с.
4. Положення про конкурсний відбір учасників академічної мобільності з
числа науково-педагогічних та інших працівників ЛНАМ в рамках
програми «ERASMUS+» на підставі двосторонніх Угод. – 6 с.
Впродовж 2018 року постійно велася переписка з ЗВО-партнерами,
зокрема із Шльонським університетом в Катовіцах, Інститутом мистецтв в
Цєшині, Академією образотворчого мистецтва у Варшаві, Академією
образотворчого мистецтва імені Яна Матейка у Кракові, Академією
образотворчого мистецтва імені В. Стшемінського в Лодзі, Університетом
мистецтв імені Яна Кохановського в Кельце, Академією образотворчого
мистецтва імені Є. Гепперта у Вроцлаві, Каунаським коледжем Університету
прикладних наук (Литва) та ін., де вирішувались питання майбутньої
співпраці.
Неодноразово подавалась інформація про міжнародну співпрацю ЛНАМ і
наміри у Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації,
зокрема з Республікою Австрією, Французькою Республікою, Королівством
Нідерландів, Чеською Республікою, Князівством Ліхтенштейн, Словацькою
Республікою, Японією, КНР, Республікою Польщею; подавались звіти про
укладені договори, про участь у програмі «ЕРАЗМУС+».
Відділ підготував інформаційні матеріали до документальної книги
«Українсько-польське партнерство: здобутки в галузі освіти і педагогічної
роботи», яку готує НАПН України.
Підготовлено і відправлено у Міністерство освіти і науки України
інформацію щодо міжнародної діяльності у ЛНАМ за 2017-2018 навчальний
рік та інші звітні документи.
Начальник відділу
міжнародних зв’язків

доц. М.Я.Бесага

